ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№233
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 29.01.2021 г. с Протокол № 20
ОТНОСНО: Определяне на недвижими имоти, публична общинска собственост и

недвижими имоти, частна общинска собственост, които подлежат на задължително
застраховане за 2021 година.
Общински съвет град Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и във
връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл. 9, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост,
след като обсъди предложението на Надежда Казакова – Кмет на община
Брацигово взе в предвид становищата на постоянните комисии и след станалите
разисквания
Р Е Ш И :
Определя недвижими имоти, публична общинска собственост и недвижими имоти,
частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане за 2021
година, съгласно Приложение №1 - Списък на недвижими имоти, публична общинска
собственост и Приложение № 2 - Списък на недвижими имоти, частна общинска
собственост, неразделна част от настоящото решение.
Гласували:
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Общински съветници:

Присъствали

инж.Веселина Любенова Дамова
Галина Василева Траянова
Иван Георгиев Пенчев
Йордан Райчев Михайлов
Йорданка Георгиева Атанасова
Костадинка Димитрова Найденова
Мария Стоянова Мадарова
д-р Милка Иванова Кънчева
арх. Младен Димитров Китов
Петър Георгиев Маринов
Петър Йорданов Павлов
Светослав Стоянов Рашайков
Стоян Димитров Вълков
Общо:
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„Против”

Председател на ОбС Брацигово:
/инж.Веселина Дамова/

„Въздържали
се„

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Приложение №1 към Решение №233/29.01.2021 г.

СПИСЪК
на недвижими имоти - публична общинска собственост,подлежащи на
задължително застраховане
на основание чл.9, ал.1 от Закона за общинската собственост
№
по
ред

Описание на имота:

Адрес и акт за общинска
собственост:

ГРАД БРАЦИГОВО

1.

„Административна сграда на община Брацигово“
Поземлен имот с идентификатор 06207.502.335 с площ 443
ул. „Атанас Кабов“ №6 А
кв.м, ведно с построените в него сгради:
АПОС№454/30.01.2020 г.
Сграда с идентификатор 06207.502.335.1 със застроена площ
337 кв.м., брой етажи – 3 с предназначение –
Административна, делова сграда;
Сграда с идентификатор 06207.502.335.2 със застроена площ
19 кв.м., брой етажи – 1 с предназначение – хангар, депо,
гараж
Самостоятелни обекти в сграда:
Самостоятелен обект с идентификатор 06207.502.335.1.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Брацигово, одобрени със Заповед РД-18-43/19.10.2012 г. на
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за
изменение на КККР
Адрес на поземления имот: гр.Брацигово, ул. „Атанас Кабов“
№6-А, ет.1
Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 06207.502.335
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
административна дейност
Брой нива на обекта: 3
Посочена в документа площ:113.18, 339.33, 339.33 кв.м
Брой нива на обекта: 3
Посочена в документа площ:113.18, 339.33, 339.33 кв.м
Сграда с идентификатор 06207.502.335.1.4
Адрес на поземления имот: гр.Брацигово, ул. „Атанас Кабов“
№6-А, ет.1
Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 06207.502.335
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
административна дейност
Брой нива на обекта: 1;
Посочена в документа площ: 53.40 кв.м
Прилежащи части: съответните ид.ч. от общ.части на партера,
полуподземния етаж и тавана

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Сграда „Младежки дом“
2.
Поземлен имот с идентификатор 06207.501.60 с площ 1916
кв.м., ведно с построените в него сгради:
ул. „Христо Смирненски“
№1
І.Сграда с идентификатор 06207.501.60.1 със застроена площ АПОС№419/12.12.2014 г.
709.00 кв.м. брой етажи – 2 с предназначение – сграда за
култура и изкуство в която сграда са обособени следните
самостоятелни обекта:
1.Самостоятелен обект с идентификатор 06207.501.60.1.1,
етаж 1 с предназначение на самостоятелния обект – за офис;
2.Самостоятелен обект с идентификатор 06207.501.60.1.2,
етаж 1 с предназначение на самостоятелния обект – за култова
и ритуална дейност;
3.Самостоятелен обект с идентификатор 06207.501.60.1.3,
етаж 1 с предназначение на самостоятелния обект – за
обществено хранене;
4.Самостоятелен обект с идентификатор 06207.501.60.1.4,
етаж 2 с предназначение на самостоятелния обект – за офис;
5.Самостоятелен обект с идентификатор 06207.501.60.1.5,
етаж 2 с предназначение на самостоятелния обект – за офис;
6.Самостоятелен обект с идентификатор 06207.501.60.1.6,
етаж 2 с предназначение на самостоятелния обект – за офис;
7.Самостоятелен обект с идентификатор 06207.501.60.1.7,
етаж 2 с предназначение на самостоятелния обект – за офис;
8.Самостоятелен обект с идентификатор 06207.501.60.1.8,
етаж 2 с предназначение на самостоятелния обект – за
културна и обществена дейност;
9.Самостоятелен обект с идентификатор 06207.501.60.1.9,
етаж 2 с предназначение на самостоятелния обект – за офис;
10.Самостоятелен обект с идентификатор 06207.501.60.1.10,
етаж 2 с предназначение на самостоятелния обект – за офис;
11.Самостоятелен обект с идентификатор 06207.501.60.1.11,
етаж 2 с предназначение на самостоятелния обект – за
спортна и развлекателна дейност;
12.Самостоятелен обект с идентификатор 06207.501.60.1.12,
етаж 2 с предназначение на самостоятелния обект – за офис;
ІІ.Сграда с идентификатор 06207.501.60.2 със застроена площ
75.00 кв.м. брой етажи – 1 с предназначение – сграда за
енергопроизводство

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
3.

бул. „Трети Март“ № 57
Сграда на „Комплекс за социални услуги за деца и
АПОС№446/23.05.2018 г.
семейства“ -База 1
Поземлен имот с идентификатор 06207.501.58 с площ 7409
кв.м. с начин на трайно ползване –За обект комплекс за
социални грижи, ведно с построените в него сгради:
1.Сграда с идентификатор 06207.501.58.1 със застроена площ
935 кв.м., брой етажи -2 с предназначение-заведение за
социални грижи с адрес бул."Трети март" №57;
2.Сграда с идентификатор 06207.501.58.2 със застроена площ
62 кв.м., брой етажи-1 с предназначение-промишлена сграда с
адрес бул."Трети март" №57;
3.Сграда с идентификатор 06207.501.58.3 със застроена площ
14 кв.м., брой етажи-1 с предназначение-селскостопанска
сграда с адрес бул."Трети март" №57;
4.Сграда с идентификатор 06207.501.58.4 със застроена площ
31 кв.м., брой етажи-1 с предназначение-заведение за
социални грижи с адрес бул."Трети март" №57;
5.Сграда с идентификатор 06207.501.58.5 със застроена площ
201 кв.м., брой етажи-1 с предназначение-заведение за
социални
грижи
с
адрес
ул."Оборище"№1а;
6.Сграда с идентификатор 06207.501.58.6 със застроена площ
243 кв.м., брой етажи-1 с предназначение-промишлена сграда
с адрес бул."Трети март" №57;
7.Сграда с идентификатор 06207.501.58.7 със застроена площ
64 кв.м., брой етажи-1 с предназначение-селскостопанска
сграда с адрес бул."Трети март" №57;

4.

Сграда на „Комплекс за социални услуги за деца и
семейства“ - База 2
Поземлен имот с идентификатор 06207.502.569 с площ
4406.00 кв.м. с начин на трайно ползване – За друг обществен
обект,комплекс;
ведно с построените в него сгради:
1. Сграда с идентификатор 06207.502.569.1 със застроена
площ 599.00 кв.м. брой етажи-2 с предназначение –
общежитие,
2. Сграда с идентификатор 06207.502.569.2 със застроена
площ 54.00 кв.м., брой етажи – 1 с предназначение –
хангар,депо, гараж;
3. Сграда с идентификатор 06207.502.569.3 със застроена
площ 38.00 кв.м. с брой етажи – 1 с предназначение –
общежитие;
4. Сграда с идентификатор 06207.502.569.4 със застроена
площ 72.00 кв.м. с брой етажи -1 с предназначение – сграда за
енергопроизводство;
5. Сграда с идентификатор 06207.502.569.5 със застроена
площ 18.00 кв.м. с брой етажи -1един с предназначение –
култова религиозна сграда.

ул. „Васил Левски“ №6
АПОС№427/17.11.2015 г.
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5.

6.

7.

8.

ул. „Атанас Кабов“ №13
Сграда на Читалище „Васил Петлешков – 1874“
Поземлен имот с идентификатор 06207.501.265 с площ АПОС№418/12.12.2014 г.
11905.00 кв.м.
Начин на трайно ползване – за обект комплекс за култура и
изкуство, ведно с построените в този имот сгради:
1.Сграда с идентификатор 06207.501.265.1 със застроена площ
1109 .00 кв.м. брой етажи – 3 с предназначение – сграда за
култура и изкуство
2.Сграда с идентификатор 06207.501.265.2 със застроена площ
29.00 кв.м.,брой етажи – 1 с предназначение – сграда за
битови услуги,
3.Сграда с идентификатор 06207.501.265.3 със
застроена площ 126.00кв.м. , брой етажи -1 с
предназначение – паметник на културата / Костница /
Къща музей „В.Петлешков”
Имот №908 в кв.55 с площ 100 кв.м с построената в него
„Къща музей на Васил Петлещков“ със застроена площ 50
кв.м и навес
„Градски исторически музей:
Поземлен имот с идентификатор 06207.503.1436 с площ 764
кв.м
Начин на трайно ползване – За архитектурен паметник на
културата
1.Сгради, които попадат върху имота:
1.Сграда 06207.503.1436.1 със застроена площ 332 кв.м, брой
етажи 1, предназначение – Сграда за култура и изкуство

ул. „Данаил Дименов“ №5
АПОС№247/19.03.2002 г.

ул. „Костур“ №1-А
АПОС№458/17.02.2020 г.

бул. „Трети Март" №35 А
Общинска поликлиника
Поземлен имот с идентификатор 06207.50.291 с площ 2380 АПОС№439/16.11.2016 г.
кв.м.
Начин на трайно ползване –
За обект комплекс за
здравеопазване в едно с построената в него сграда с
идентификатор 06207.50.291.1 със застроена площ 590 кв.м. масивна триетажна сграда с предназначение здравно
заведение;

9.
Сграда на „Професионална гимназия по строителство и
архитектура“
Поземлен имот с идентификатор 06207.52.57 с площ 6978.00
кв.м.
Начин на трайно ползване – за обект комплекс за образование
Ведно с построените в него сгради:
Сграда за образование – застроена площ 1158 кв.м.брой етажи
– 2 ПГСА

бул. „Трети Март“ № 18
АПОС№430/18.12.2015 г.
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Сграда за образование – застроена площ 40 кв.м. брой етажи –
1 ПГСА
Сграда за образование – застроена площ 56 кв.м. брой етажи –
1 ПГСА
бул. „Трети Март“ № 20
Сграда за образование – застроена площ 346 кв.м. брой етажи
–1ПГСА
Сграда за образование – застроена площ 175 кв.м. брой етажи
– 1 ПГСА
Спортна сграда – база – застроена площ 488 кв.м. брой етажи
– 1 /зала Олимп / ПГСА
Сграда за образование – застроена площ 144 кв.м. брой етажи
–1
Сграда за образование – застроена площ 412 кв.м. брой етажи
– 4 /новата сграда/ ПГСА

10.

Сграда на Начално училище „Васил Петлешков“
Поземлен имот с идентификатор 06207.502.209 с площ 2838
кв.м. с начин на трайно ползване – За обект комплекс за
образованието;
ведно с построените в него сгради :
І.Сграда с идентификатор 06207.502.209.1 със застроена
площ 611.00 кв.м. брой етажи – 2 с предназначение –сграда за
образование,
2. Сграда с идентификатор 06207.502.209.2 със застроена
площ 119.00 кв.м. брой етажи – 1 с предназначение –сграда за
енергопроизводство,
3.Сграда с идентификатор 06207.502.209.3 със застроена
площ 44.00 кв.м. брой етажи – 1 с предназначение –сграда за
битови услуги,

ул. „Васил Петлешков“ №
72
АПОС№425/18.09.2015 г.

11.

Сграда на Средно училище „Народни будители“
Масивна триетажна сграда
Застроена площ на сградата 865 кв.м;
Застроена площ на физкултурен салон – 243 кв.м.;
Застроена площ на отоплителна станция – 112 кв.м;
построена в парцел I, кв.36 с обща площ 7770 кв.м.

бул. „Трети Март“ № 16
АПОС№37/24.03.1998 г.

12.

ул. „Христо Гьошев" №5
Сграда на Детска градина „Здравец“
Поземлен имот с идентификатор 06207.502.477 с площ 4753 АПОС№451/05.02.2019 г.
кв.м. с
Начин на трайно ползване –За обект за детско заведение;
Ведно с построените в него сгради:
1.Сграда 06207.502.477.1, застроена площ 822 кв.м., брой
етажи-2 с предназначение - Сграда за детско заведение;
2.Сграда 06207.502.477.2, застроена площ 122 кв.м., брой
етажи-1 с предназначение - Сграда за детско заведение;
3.Сграда 06207.502.477.3, застроена площ 54 кв.м., брой
етажи-1 с предназначение - Сграда за енергопроизводство
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13.

ул. „Христо Смирненски"
Сграда на Детска градина „Здравец“
№4
с административен адрес ул. „Христо Смирненски" №4
Поземлен имот с идентификатор 06207.501.264 с площ 7093 АПОС№450/05.02.2019 г.
кв.м. с
начин на трайно ползване –За обект за детско заведение;
Ведно с построените в него сгради:
1.Сграда 06207.501.264.1, застроена площ 647 кв.м., брой
етажи-2 с предназначение-Сграда за детско заведение;
2.Сграда 06207.501.264.2, застроена площ 80 кв.м., брой
етажи-1 с предназначение - Селскостопанска сграда.
СЕЛО РАВНОГОР

1.

2.

3.

4.

5.

Сграда на Основно училище „Отец Паисий“
УПИ I-Училище в кв.6 по плана на с.Равногор, целия с площ
9388 кв.м.
Застрояване - масивна сграда - Училище със застроена площ
за едноетажна 626 кв.м., двуетажна - 63 кв.м., триетажна 400
кв.м. В експлоатация - 1936 год.

ул. „Тринадесета"
АПОС№1/20.10.2005г.

Читалище „23 Април – 1876-1909“
Сграда построена в УПИ IV-368, кв.38
Обща площ на парцела - 1230 кв.м.
Двуетажна масивна сграда с площ - 750 кв.м.
Сграда на Детска градина „ Червената шапчица“
УПИ І -260 –Детски дом ,в кв. 30 по ПУП на с. Равногор,
целият с площ 2332 кв.м., ведно с построената в него масивна
двуетажна сграда със застроена площ 468 кв.м.

АПОС№2/22.07.1997г.

„Здравен дом“
УПИ VIII-741-Здравен дом и аптека, в кв.62, целият с площ 1268 кв.м.
И построената в него двуетажна масивна сграда със застроена
площ 252 кв.м
Административна сграда – кметство
УПИ IV, кв.37 с обща площ на парцела - 350 кв.м. с
построената в него двуетажна масивна сграда „Кметство“ със
застроена площ – 220 кв.м.

АПОС № 4/10.09.1997 г.

АПОС № 3/10.09.1997 г.

АПОС № 7/01.06.1998 г.

СЕЛО РОЗОВО

1.

Здравна служба – II-ри и III-ти етаж
УПИ ХХІІ –Здравна служба, в кв. 22 с площ на парцела - 470
кв.м. с построените в него сгради:
Втори и трети етаж от триетажна масивна сграда – здравна
служба, със застроена площ 200 кв.м.;
Едноетажна масивна сграда – склад със застроена площ 38

ул. „Четиринадесета“ № 2
АПОС № 3/28.03.2012 г.
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кв.м.
Едноетажна масивна сграда – гараж със застроена площ 26
кв.м.
2.

Клуб на пенсионера – първи етаж от сграда
УПИ V, кв.13 с площ на парцела - 480 кв.м. и първи етаж от
сграда със застроена площ - 142 кв.м. – за клуб на пенсионера

АПОС № 7/05.01.1999 г.

3.

„Административна сграда – кметство“
УПИ І, кв.16 с площ на парцела - 510 кв.м.
Двуетажна масивна сграда:
Изба със застроена площ - 66 кв.м.
Първи етаж със застроена площ - 32 кв.м.
Втори етаж със застроена площ - 290 кв.м.

АПОС № 9/23.04.1999 г.

4.

Читалище „Просвета-1911“
Дворно място, представляващо 400/680 ид.части
съставляващи поземлен имот пл. № 173, който имот заедно с
имот пл. № 172-частна собственост, образуват УПИ VІІ –
Кино, Търговия, в кв.14 по плана на село Розово, целият с
площ 680 кв.м.ведно с построената триетажна масивна сграда
–Читалище със застроена площ 400 кв.м., РЗП – 1100 кв.м. от
които :
– І - ви етаж – ЗП -400 кв.м. бомбоубежище;
– ІІ - ри етаж – киносалон със ЗП – 300 кв.м.;
– ІІІ - ти етаж – библиотека и музей –ЗП – 400 кв.м;

ул. „Първа“ № 36
АПОС № 8/12.12.2012г.

1.

2.

3.

4.

СЕЛО БЯГА
Здравна служба
Урегулиран поземлен имот I-Здравен дом по плана кв.21 по
плана на села Бяга, одобрен със заповед №49/04.01.1967 г. и
заповед РД-642/24.11.2016 г. с площ 1010.00 кв.м., ведно с
посроената в този имот двуетажна масивна сграда със
засроена площ 204.00 кв.м.
Читалище „Н.Й.Вапцаров-1903“
Двуетажна масивна сграда Читалище „Никола Йонков
Вапцаров -1903“ със застроена площ І-ви етаж 457.65 кв.м., ІІри етаж -273.85 кв.м., находяща се в УПИ ІІ – Училище, в
кв.45 по плана на село Бяга, община Брацигово.
„Спортна зала“
Масивна сграда на един етаж със застроена площ 660 кв.м.
Построена в парцел ІІ-515, кв.45
„Административна сграда – кметство“
Урегулиран поземлен имот VІІІ -552, в кв.44 по
регулационния план на село Бяга, целият с площ 580.00 кв.м.,
ведно с построената в него масивна сграда със застроена площ
210.00 кв.м. състояща се от два надземни етажа и един
подземен.
В сградата се помещава администрацията на кметство Бяга и

ул. „Петнадесета“ №6
АПОС№13/ 16.02.2017
год.

ул. „Първа“ № 35
АПОС №11/05.07.2012 г.

АПОС№10/06.01.1998 г.

ул. „Дванадесета“ №2
АПОС №12/08.12.2015 г.
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Клуб на пенсионера.
Пощата и АТЦ ползват от първия етаж 117 кв.м. и 24 кв.м. от
избеното помещение.
5.

Сграда Основно училище „Христо Ботев“
УПИ ІІ-515, кв.45 с площ на парцела – 6400 кв.м., ведно с
построената в него двуетажна масивна сграда със застроена
площ – 700 кв.м.

АПОС№2/05.01.1998 г.

6.

Сграда Детска градина „Пъстро хвърчило“
Обща площ на парцела – 4730 кв.м.
Двуетажна масивна сграда със застроена площ – 450 кв.м.

АПОС№6/06.01.1998 г.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

СЕЛО КОЗАРСКО
„Здравна служба“
УПИ І-804 Здравна служба, в кв.39 с площ на парцела – 1755
кв.м., ведно с построената в него двуетажна масивна сграда
със застроена площ – 300 кв.м.
Читалище „Съгласие -1902“
Парцел І, кв. 36 с площ на парцела – 4500 кв.м. с построеното
в него двуетажна масивна сграда „Читалище“ със застроена
площ– 680 кв.м
Сграда на старото читалище със застроена площ 390 кв.м.
/сградата е с пет стаи/ и незастроено дворно място – 2 750
кв.м., находящи се в парцел VIII-597, кв.58
Клуб на пенсионера
„Административна сграда – кметство“
Парцел III, кв.39 с площ на парцела – 550 кв.м.
Първи етаж – 196 кв.м. и избени помещения
Сграда Детска градина „Вълшебство“
Парцел І, кв. 36 с площ на парцела – – 5000 кв.м.
Застроена площ на сградата – 500 кв.м
Сграда на Основно училище „Васил Априлов“
Парцел VII-180, кв.19 с обща площ на парцела - 8320 кв.м
Училищна сграда със застроена площ 880 кв.м.,
Физкултурен салон със застроена площ 360 кв.м.
Склад за горивни и строителни материали със застроена площ
60 кв.м.

Ул. „Двадесет и седма“
№6
АПОС №4/06.04.1998 г.
АПОС №1/06.04.1998 г.
АПОС №7/06.04.1998 г.

АПОС №10/06.04.1998 г
АПОС №6/06.04.1998 г

АПОС №2/06.04.1998 г.

СЕЛО ИСПЕРИХОВО
1.

„Здравна служба“
Урегулиран поземлен имот II - Здравна служба и аптека,
целият с площ 2125.00 кв.м в едно с построената в този имот
двуетажна масивна сграда със застроена площ 81 кв.м. с
предназначение - здравно заведение

ул. „Дванадесета“ №4
АПОС №25/06.03.2017 г.

2.

Читалище „Св.Св. Кирил и Методий - 1929“
Първи етаж със ЗП – 451кв.м., втори етаж със ЗП 297.65кв.м.;

ул. „Тринадесета“ № 2
АПОС №3/05.07.2012 г.
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3.

4.

5.

6.

РЗП -748.65 кв.м. представляващо Читалище „Свети Свети
Кирил и Методий 1929“ от триетажна масивна сграда ,
находяща се в УПИ І – Училище и читалище.
„Клуб на пенсионера“
Павилион за възрастни хора - Пенсионерски клуб в УПИ IVПарк в кв.28 по плана на с.Исперихово, представляващо
едноетажна сглобяема къща с площ 52 кв.м.
„Административна сграда – кметство“
Втори етаж от двуетажна масивна сграда - Кметство и поща
със застроена площ 220 кв.м. и избено помещение с площ 110
кв.м. и дворно място с площ 1785 кв.м. съставляващо парцел
Х-139, кв.20
Сграда Детска градина „Слънце“
Парцел II-146, кв.3 с обща площ на парцела - – 6344 кв.м., с
построената в него масивна двуетажна сграда със застроена
площ – 396 кв.м.
Основно училище „Христо Ботев“
УПИ I-училище и читалище с площ 6864 кв.м. училище 3
етажа - 405 кв.м. , читалище 2 етажа - 135 кв.м., физ.салон 315
кв.м.,училище 3 етажа - 649 кв.м.

ул. „Пета“ №1
АПОС №2/15.11.2007 г.
АПОС №12/02.09.1998 г.

АПОС №2/07.01.1998 г.

ул.„Тринадесета“ № 2
АПОС №1/27.06.2006 г.

СЕЛО ЖРЕБИЧКО
1.

Административна сграда кметство Жребичко
Поземлен имот с идентификатор 29522.501.202 по КККР на с.
Жребичко,целият с площ
344 / триста четиридесет и четири/ кв.м.
Трайно предназначение на територията урбанизирана;
Начин на трайно ползване – ниско застрояване;
Стар идентификатор –няма ;
Номер по предходен план - 303,304,квартал 16, парцел VІІ
Ведно с обособените самостоятелни обекти, както следват:
1. Самостоятелен обект с идентификатор 29522.501.202.1.1 по
КККР на село Жребичко, ул. „Осма“ №2,ет.1.
Самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в
ПИ с идентификатор 29522.501.202.
Предназначение на самостоятелния обект – За делова и
административна дейност
Брой нива на обекта -1
Площ – 129.06 кв.м.
Прилежащи части -18.36 кв.м. стълбище;
Ниво 1;
Съседни самостоятелни обекти в сградата :
На същия етаж : няма
Под обекта – няма
Над обекта – 29522.501.202.1.2;
Стар идентификатор –няма;
Сграда №1 е на два надземни етажа от 1 до 2 включително.

улица „Осма“ № 2
АПОС№350/22.02.2016 г.
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2. Самостоятелен обект с идентификатор 29522.501.202.1.2 по
КККР на село Жребичко, ул. „ Осма“ №2, ет.2
Самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в
ПИ с идентификатор 29522.501.202.
Предназначение на самостоятелния обект – За делова и
административна дейност
Брой нива на обекта -1
Площ – 129.06 кв.м.
Прилежащи части -18.36 кв.м. стълбище;
Ниво 1;
Съседни самостоятелни обекти в сградата :
На същия етаж : няма
Под обекта –29522.501.202.1.1;
Над обекта – няма
Стар идентификатор –няма;
Сграда №1 е на два надземни етажа от 1 до 2 включително.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Приложение №2 към Решение №233/29.012021 г.

С П И С Ъ К
на недвижимите имоти – частна общинска собственост, които подлежат на
задължително застраховане на основание чл.9, ал.2 от Закона за общинската
собственост
№
Описание на имота:
по
ред
1. Сграда триетажна /бивш Партиен дом /
Поземлен имот с идентификатор 06207.502.1191 с площ 685
кв.м.
Начин на трайно ползване –За друг обществен обект, комплекс,
ведно с построените в него сгради:
1-Самостоятелен обект с идентификатор 06207.502.1191.1.5
Адрес на имота – гр. Брацигово, ул. „Христо Гюлеметов” №1,
ет.3;
Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 06207.502.1191
Предназначение на самостоятелния обект – За делова и
административна дейност;
Брой нива на обекта – 1;
Посочена в документа площ – 299.76 кв.м.;
Прилежащи части : стълбище 12.68 кв.м. ид.ч.;
Ниво – 1;
2- Самостоятелен обект с идентификатор 06207.502.1191.1.6
Адрес на имота – гр. Брацигово, ул. „Христо Гюлеметов” №1,
ет.1
Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 06207.502.1191
Предназначение на самостоятелния обект – За офис
Брой нива на обекта – 1;
Посочена в документа площ – 117.35 кв.м.
ниво: 1
3- Самостоятелен обект с идентификатор 06207.502.1191.1.7
Адрес на имота – гр. Брацигово, ул. „Христо Гюлеметов” №1,
ет.1
Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 06207.502.1191
Предназначение на самостоятелния обект – За офис
Брой нива на обекта – 1;
Посочена в документа площ – 25.12 кв.м.
ниво : 1
Носители на други вещни права:
1.Агенция за социално подпомагане с право на ползване ид.
част 1/1
4- Самостоятелен обект с идентификатор 06207.502.1191.1.8
Адрес на имота – гр. Брацигово, ул. „Христо Гюлеметов” №1,
ет.1

Адрес и акт за общинска
собственост:

гр.Брацигово,
ул. „Христо Гюлеметов“ №1
АЧОС №245/27.01.2015 г.
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Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 06207.502.1191
Предназначение на самостоятелния обект – За офис
Брой нива на обекта – 1;
Посочена в документа площ – 98.41 кв.м.;
ниво : 1
5-Самостоятелен обект с идентификатор 06207.502.1191.1.9
Адрес на имота – гр. Брацигово, ул. „Христо Гюлеметов” №1,
ет.2;
Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 06207.502.1191
Предназначение на самостоятелния обект – За офис;
Брой нива на обекта – 1;
Посочена в документа площ – 299.76 кв.м;
Прилежащи части : стълбище 12.68 кв.м ид.ч.
Ниво 1
Носители на други вещни права:
1.Агенция за социално подпомагане с право на ползване ид.
част 229.95 кв.м.
Сгради, които попадат върху имота:
1.Сграда 06207.502.1191.1: застроена площ 294 кв.м, брой
етажи 3, предназначение: Административна, делова сграда
2.Сграда 06207.502.1191.2: застроена площ 361 кв.м, брой
етажи 1, предназначение: Административна, делова сграда

2.

3.

„Възрожденски комплекс“
Поземлен имот с идентификатор 06207.503.303 с площ 1621
кв.м.
Сгради, които попадат върху имота:
1.Сграда 06207.503.303.1 със застроена площ 278 кв.м., брой
етажи 2, предназначение: Сграда култура и изкуство /Попови
къщи/
2.Сграда 06207.503.303.2 със застроена площ 40 кв.м., брой
етажи 1, предназначение: Сграда култура и изкуство
/Пилинкова къща/
3.Сграда 06207.503.303.3 със застроена площ 204 кв.м., брой
етажи 2, предназначение: Сграда култура и изкуство /Къневи
къщи/
4.Сграда 06207.503.303.4 със застроена площ 66 кв.м., брой
етажи 2, предназначение: Сграда култура и изкуство
/Караманова къща/
5.Сграда 06207.503.303.5 със застроена площ 45 кв.м., брой
етажи 1, предназначение: Сграда култура и изкуство /Лукова
къща/
Темелкова къща - Брацигово
Поземлен имот с идентификатор 06207.503.1396 с площ 98
кв.м. с начин на трайно ползване –за архитектурен паметник на
културата
Ведно с построената в този имот сграда с идентификатор

град Брацигово,
ул. „Костур” №1-3
АЧОС №449/17.02.2020 г.

град Брацигово,
ул. „Преврен” №21А
АЧОС №325/11.03.2016г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

4.

5.

6.

7.

06207.503.1396.1 със застроена площ 98.00 кв.м. брой етажи –
2 с предназначение – заведение за социални грижи
Апартамент № 6, ет.2 в жилищен блок
Самостоятелен
обект
в
сграда
с
идентификатор
06207.501.869.3.6
Адрес на имота гр. Брацигово, ул. „Слави Дишлянов“ №25,
ет.2, ап.6
Самостоятелния обект се намира в сграда №3, разположена в
ПИ с идентификатор 06207.501.869
Предназначение на самостоятелния обект - жилище,
апартамент;
Брой нива на обекта - 1;
Площ - 35.76 кв.м.
Сградата в която се намира обекта е на шест надземни етажа.
Апартамент № 7, ет.2 в жилищен блок
Самостоятелен
обект
в
сграда
с
идентификатор
06207.501.869.3.7
Адрес на имота гр. Брацигово, ул. „Слави Дишлянов“ №25,
ет.2, ап.7
Самостоятелния обект се намира в сграда №3, разположена в
ПИ с идентификатор 06207.501.869
Предназначение на самостоятелния обект - жилище,
апартамент;
Брой нива на обекта - 1;
Площ - 35.76 кв.м.
Сградата в която се намира обекта е на шест надземни етажа.
Апартамент №13,ет.4 в жилищен блок
Самостоятелен
обект
в
сграда
с
идентификатор
06207.501.869.3.13
Адрес на имота гр. Брацигово, ул. „Слави Дишлянов“ №25,
ет.4, ап.13
Самостоятелния обект се намира в сграда №3, разположена в
ПИ с идентификатор 06207.501.869
Предназначение на самостоятелния обект - жилище,
апартамент;
Брой нива на обекта - 1;
Площ - 63.65 кв.м.
Сградата в която се намира обекта е на шест надземни етажа.
Първи етаж в сграда „Организация за съдействие на
отбраната /ОСО/
Поземлен имот с идентификатор 06207. 501.263 с площ
4506.00 кв.м.
Начин на трайно ползване –за друг обществен обект,
комплект;
в едно със самостоятелно обособени обекти:
1.06207.501.263.5.1, в сграда №5, разположен в 06207. 501.263
, площ 193.18 в.м., за учебна дейност
2. 06207.501.263.5.2 в сграда №5, разположен в 06207. 501.263
, площ 99.32 кв.м. за офис
3.избен етаж с площ 256 кв.м

гр.Брацигово
ул. „Слави Дишлянов” №25
АЧОС №344/29.08.2017 г.

гр.Брацигово
ул. „Слави Дишлянов” №25
АЧОС №345/29.08.2017 г.

гр.Брацигово
ул. „Слави Дишлянов” №25
АЧОС №346/29.08.2017 г.

гр.Брацигово
ул. „Н.Вапцаров” № 2а
АЧОС №311/10.08.2015 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
/втори и трети етаж от сграда с идентификатор 06207.501.263.5
са собственост на трети лица /
8.

Масивна сграда на 4 етажа в УПИ-ХІІ Обществено и делово
обслужване
Поземлен имот с идентификатор 06207.502. 2015 целият с
площ 3095 кв.м.
Начин на трайно ползване – за друг вид застрояване;
ведно с построената в него сграда с идентификатор
06207.502.2015.1 със застроена площ 523.00 кв.м., брой етажи
– четири, предназначение – общежитие

9.

Сглобяема дървена барака на паркинга на Банята

10.

Сгради на „Социално педагогически интернат – Георги
Бенковски“
УПИ І -347 –Училище, в кв.18 по плана на с. Розово, с площ
8480 кв.м. и построените в него сгради, както следват :
-Основна сграда- училище със застроена площ 275 кв.м.
триетажна, масивна конструкция, построена 1948 год.
- Пристройка към училището, със застроена площ 355 кв.м.
триетажна, масивна конструкция, построена 1975год.
- Склад със застроена площ 200 кв.м.едноетажна, масивна
конструкция, построена 1975 год.
Сграда на Детска градина „Вела Пеева“
2057/2120 ид.ч. от имот пл.№155 включен в парцел І – Детска
градина в кв.13 по плана на с.Розово, ведно със
североизточната реална част от двуетажна сграда, обособена с
напълно самостоятелен отделен вход със застроена площ 335
кв.м. – ЦДГ „Вела Пеева“

11.

12.

Сглобяема дървена барака в летовище „Розовски вриз”

13.

Сглобяема дървена барака в летовище „Васил Петлешков”

гр.Брацигово,
бул. „Трети Март“ № 68
АЧОС №240/03.10.2014 г.

гр.Брацигово
с.Розово
ул. „Първа“ №1
АЧОС №11/18.07.2011 г.

с.Розово
АЧОС №11/22.11.2002 г.

летовище „Розовски вриз”
летовище „Васил
Петлешков”

